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CAIET DE SARCINI 
 

Privind  achiziționarea  de servicii poștale și de curierat 
 

Pentru  desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor institutiei, sunt necesare a fi achizitionate 

servicii postale si de curierat care se referă la următoarele activităţi obligatorii: 

 servicii postale si curierat intern (trimiteri de corespondenta cu serviciul “recomandat”, 

trimiteri de corespondenta cu serviciul “confirmare de primire” si  trimiteri de corespondenta 

cu serviciul “prioritate” ), pentru il institutiei, situat în Constanța, b-dul Tomis nr.51. 

 servicii postale si curierat extern (trimiteri de corespondenta cu serviciul “confirmare de 

primire” si  trimiteri de corespondenta in reteaua internationala), pentru sediul institutiei, 

situat în Constanța, b-dul Tomis nr.51. 

 

Ofertanţii au următoarele obligaţii: 
1. Este obligatoriu ca prestatorul sa aiba capacitate de acoperire nationala de 100% pentru 

prestarea serviciilor, respectiv “capacitatea de a colecta si sorta trimiterile in cel putin un punct 

de lucru in Municipiul Constanța prin intermediul caruia sa se desfasoare activitatea in relatia 

cu autoritatea contractanta “; 

2. Este obligatoriu ca prestatorul sa aiba capacitate de acoperire internationala de 100% pentru 

prestarea serviciilor, respectiv “capacitatea de a transporta si livra trimiteri colectate de la 

expeditor in zona internationala (externa, livrare in orice tara in care se afla destinatarul)”; 

3. Prestatorul se va obliga sa presteze serviciile postale si de curierat in conformitate cu 

obligatiile ce vor fi asumate; 

4. Prestatorul va depune angajamente de confidenţialitate şi garanţii referitoare la răspunderea 

pentru păstrarea confidentialitatii datelor preluate, incluzậnd şi personalul muncitor 

responsabil pentru prestarea serviciului; 

5. Prestatorul se obligă să presteze serviciul în condiţii de calitate superioară şi fără discriminări; 

6. Pe toata durata operatiunilor de colectare, sortare, transport si livrare la destinatari, prestatorul 

va raspunde pentru pierderea totala sau partiala a bunului expediat precum si pentru pagubele 

pricinuite destinatarilor; 

 

 

 

 



7. In cazul prestarii serviciilor postale dupa termenul convenit, prestatorul va fi obligat la plata 

valorii trimiterii finalizate cu intarziere. Suma reprezentand contravaloarea trimiterilor 

finalizate cu intarziere va fi calculata de Institutia Prefectului – Judetul Constanța si  va fi 

comunicata in scris prestatorului, urmand a se deduce din valoarea facturii; 

8. Sa depoziteze şi să încarce plicurile/coletele în mijloacele de transport asigurandu-le 

impotriva degradarilor prin fixare, ancorare, acoperire, etc, in functie de natura fiecaruia in 

parte, precum si sa asigure securitatea acestora; 

9. Sa asigure resursele umane, materialele, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura 

provizorie, fie definitiva, necesare pentru desfasurarea in bune conditii a serviciilor ofertate. 

 

Preluarea (colectarea) trimiterilor 

1. Prestatorul trebuie sa asigure preluarea trimiterilor de la Institutia Prefectului – Judetul 

Constanța si sa efectueze expedierea acestora la adresele marcate pe ambalaj (plicuri sau cutii 

dupa caz); 

2. Numarul trimiterilor postale ce vor fi preluate de prestator la solicitarea autoritatii contractante 

nu va fi limitat si nu constituie motiv de modificare a pretului unitar/trimitere; 

3. Preluarea trimiterilor nu poate fi conditionata de cantitatea acestora; 

4. Prestatorul va asigura livrare door-to-door (din usa in usa) in cazul plicurilor cu confirmare 

de primire si a plicurilor recomandate si in cutia postala in cazul plicurilor simple; 

5. Preluarea corespondentei se face in fiecare zi pe baza de borderou astfel: preluarea plicurilor 

se face la ora 12:00 iar dupa caz la orice ora in functie de urgentele institutiei, daca in ziua 

respectiva expeditorul va avea urgente atunci va instiinta prestatorul ca mai exista plicuri de 

expediat prin comanda telefonica, on-line, fax sau e-mail; 

6. Programul de colectare/livrare va fi adaptat conform cerintelor institutiei; 

7. In cazul absentei destinatarului plicurile vor fi returnate zilnic pe baza de borderou, in functie 

de metoda expedierii (simple, cu confirmare de primire sau recomandate etc.), iar in cazul 

plicurilor recomandate, cu sau fara confirmare de primire, daca destinatarul nu este gasit la 

locul de destinatie se va incerca livrarea corespondentei de maxim 3 ori in termenele practicate 

de prestator. Daca nici dupa a treia oara destinatarul ne este gasit, plicul continand 

corespondenta se va returna gratuit la sediul autoritatii contractante avand in scris pe plic 

motivul returului 

 

 

 

 



  

Monitorizarea trimiterilor, predarea si primirea confirmarilor 

 Prestatorul va asigura posibilitatea de monitorizare a trimiterilor expediate de Institutia 

Prefectului – Judetul Constanța, incepand din momentul intrarii acestora in retea si pana la finalizarea 

prestatiei. 

 Predarea catre destinatari a trimiterilor cu confirmare de primire se va face astfel: 

 Pentru persoane juridice: pe baza de semnatura si stampila, indicandu-se si calitatea 

semnatarului. Persoanelor juridice care au organizata registratura, se va solicita si numarul de 

inregistrare. 

 Pentru persoanele fizice sau in lipsa acestora, membrilor majori ai familiilor acestora (prin 

membrii majori de familie se inteleg: soti, frati, parinti, copii, socri, cumnati, care au implinit 

varsta de 18 ani, poseda acte de legitimare si au acelasi domiciliu sau resedinta cu a 

destinatarului): pe baza de semnatura, indicandu-se calitatea semnatarului, numele in clar, 

precum si seria si numarul actului de identitate; 

 Prestatorul este obligat sa predea autoritatii contractante, in original, in mod gratuit, in cazul 

scrisorilor recomandate cu confirmare de primire care au fost ridicate de catre destinatari. 

   

Conditii de livrare si termene de expeditie: 

 In judet: 12 - 24 ore 

 In tara: 24 - 48 ore 

 In strainatate in functie de tara de destinatie 6-12 zile 

 

 Pretul va ramane ferm pe toata durata de valabilitate a contractelor. 

 Prestatorul trebuie sa tina cont ca expedierile pot varia de la o luna la alta. 

 Prestatorul trebuie sa tina cont de faptul ca numarul de trimiteri diferit (in plus) fata de cel solicitat 

nu va constitui motiv de modificare a pretului unitar/trimitere. 

 

Conditii de plata: 

 toate platile intre prestator si beneficiar se vor efectua in LEI ; 

 platile se vor efectua de catre beneficiar dupa realizarea cantitativa si calitativa a serviciului 

de expediere ; 

 decontarea cheltuielilor se va efectua de beneficiar pe baza de factura fiscala, in lei, in termen 

de 30 de zile de la data inregistrarii la sediul beneficiarului. 

 

 



Ofertanţii trebuie să parcurgă următoarele faze: 

Faza 1 Preluarea in sistem de maxima securitate a plicurilor; 

Faza 2 Pregatirea si sortarea plicurilor, in functie de coordonatele cerute, in vederea expedierii; 

Faza 3 Expedierea (trimiteri de corespondenta cu serviciul “recomandat”, trimiteri de 

corespondenta cu serviciul “confirmare de primire”, trimiteri de corespondenta cu serviciul “prioritate” 

si  trimiteri de corespondenta in reteaua internationala) catre destinatiile indicate cu ajutorul 

serviciilor de expeditie; 

Faza 4 Prezentarea raportului de lucru final (situatie de lucrare, borderuri de expeditie). 

Faza 5 Transporta si preda borderoul de expediere completat, plicurile returnate si confirmarile 

de primire la adresa specificata de autoritatea contractanta. 

 În preţul  unitar ofertat (pentru fiecare plic) vor fi cuprinse toate costurile necesare 

îndeplinirii tuturor operaţiunilor menţionate în prezentul caiet de sarcini, detaliindu-se pe fiecare 

operaţiune. 

Durata contractului de servicii postale si de curierat va fi de 8 luni, respectiv până la 

31.12.2018. 

Având în vedere prevederile art. 165 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, autoritatea contractantă are 

posibilitatea de a prelungi durata contractelor de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul 

precedent şi a căror durată normală de îndeplinire expiră la data de 31 Decembrie. 

Contractul de prestări servicii poate fi prelungit la expirarea termenului, cu o durată de 4 luni, 

printr-un act adițional scris și semnat de ambele părți. 

 
 
 

 

 


